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Mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová Ves (MČ BA-DNV) využila 
všetky dostupné prostriedky na za-

bezpečenie plynulého priebehu celoplošného 
testovania na 15 odberových miestach. Do prí-
pravy boli počas dní pred testovaním zapojení 
všetci zamestnanci miestneho úradu pri vypra-

távaní a chystaní priestorov odberných miest. 
Nezastupiteľnú úlohu zohral aj Dobrovoľný 
hasičský zbor, ktorý je u  nás veľmi aktívny, 
a niekoľko dní pracoval do neskorých nočných 
hodín. V DNV sa prihlásilo takmer 170 dob-
rovoľníkov pri počte 16 930 obyvateľov (vráta-
ne detí nad 10 r., cudzincov, občanov s trvalým 

i prechodným pobytom). V spolupráci s mest-
skou časťou Bratislava-Lamač bola zriadená 
možnosť testovania „drive in“ pri Bory Mall. 
Obyvatelia boli disciplinovaní, čo sa týka od-
berových miest i parkovania. Odberové mies-
ta boli vytipované tak, aby účasť obyvateľov 
na testovaní  vyžadovala čo najnižšiu mobilitu 
a  poskytovala blízku dostupnosť. Snažili sme 
sa, aby každé odberové miesto bolo materiálo-
vo pripravené už deň vopred. Takto sa mohlo 
začať testovať čo najskôr. V priebehu testova-
cieho víkendu bolo schválené mobilné odberné 
miesto, ktoré využili obyvatelia s ťažkým zdra-
votným postihnutím alebo inými zdravotnými 
obmedzeniami.

(pokračovanie  na s. 5)
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Celoplošné testovanie v Devínskej Novej Vsi 
prebehlo bez vážnejších komplikácií. Napriek 
neistým očakávaniam a dynamickému vývoju 
situácie sa nám úspešne podarilo zvládnuť 
niekoľko náročných dní. 

Celoplošné testovanie
Historický zápis do dejín
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Rozvojové investície a investičné výhľady 
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Vážení obyvatelia  
Devínskej Novej Vsi,
v týchto dňoch, ktoré sa veľmi 
odlišujú od tých, na aké sme zvyk-
nutí v období decembra, mnohé 
veci a situácie nie sú rovnaké 
ani samozrejmé. Napriek tomu 

sa snažíme byť blízko k našim obyvateľom, hoci i „na 
diaľku“. Dnes už nie je samozrejmosťou ani rekon-
štrukcia obyčajného chodníka, pretože situácia sa mení 
zo dňa na deň. Niekedy nevieme, či financie nebude 
vhodnejšie vyčleniť na ochranu zdravia a životov 
obyvateľov. Naša mestská časť zvládla celoplošné 
testovanie v dňoch 31. 10. až 1. 11. 2020 vynikajúco. 
Preto by som sa rád aj touto cestou poďakoval všetkým 
členom odberných tímov na území DNV, prísluš-
níkom OS, zdravotníkom, policajtom, hasičom, admi-
nistratívnym pracovníkom a dobrovoľníkom. Myslím 
si, že celoplošné testovanie bolo úspešné aj podľa reakcií 
obyvateľov, ktorí sa na ňom zúčastnili. Som rád, že 
počty nakazených v DNV, ktoré vzišli z celoplošného 
testovania, len potvrdili to, čo vidíme okolo seba – 
zodpovedných občanov, ktorí poctivo dodržiavajú 
všeobecné odporúčania odborníkov, a chránia tak seba, 
svoje okolie a najbližších. Je však dôležité pokračovať 
na vlne zodpovednosti a mať na pamäti princípy 
ROR (Rúško, Odstup, Ruky).
Sú pred nami Vianoce a ja dúfam, že toto rodinné 
obdobie prinesie každému pokoj, ktorý bol takou 
vzácnosťou v posledných napätých mesiacoch. Využite 
svoj voľný čas na rodinu, pobyt v prírode a výle-
ty s najbližšími, lebo toto sú aktivity, ktoré liečia 
namáhanú myseľ a eliminujú stres. Snažíme sa 
obyvateľom vytvoriť vianočnú uličku v každej ulici, 
či už to je novým vianočným osvetlením, vianočnými 
dekoráciami, programom v našej miestnej televízii či 
podujatiami ako Mikuláš v uliciach. 
Ako tradične vám prajem, aby ste naďalej zostali 
zdraví a aby vám nadchádzajúce Vianoce priniesli 
šťastie, pokoj a rodinnú pohodu.

Váš starosta Dárius Krajčír

Rekonštrukcia viacúčelovej vodnej 
nádrže (rybníka) a Klubu dôchodcov 

S  rekonštrukciou budovy Klubu dôchodcov sa 
počíta kvôli zlému technickému stavu. V  roku 
2021 sa plánuje jeho vybavenie nábytkom a no-
vým zariadením.
K  vodnej nádrži nadobudla MČ BA-DNV 
vlastnícky vzťah v roku 2018. Jej rekonštrukciou 
sa obnoví prírodné oddychové miesto pre obyva-
teľov mestskej časti, ale aj turistov pohybujúcich 
sa na  priľahlých cyklochodníkoch. V  zimných 
mesiacoch sa bude nádrž využívať ako prírodná 
ľadová plocha. Celkovo pôjde o celoročne využi-
teľnú oddychovú lokalitu. Investícia zahŕňa hlav-
ne odstránenie nánosových usadenín a výmenu 
alebo vybudovanie nových technických prvkov.

Investície do materských 
a základných škôl

V aktuálnom roku 2020 MČ BA-DNV zreali-
zovala nasledovné investície do objektov, resp. za-
riadení materských a základných škôl: prebehla 3. 
etapa zatepľovania v ZŠ P. Horova 16, ktorá bola 
dokončená. Pre MŠ M. Marečka 20 bol zakúpe-
ný nový konvektomat a zrealizovala sa  výmena 
starého osvetlenia za nové úsporné LED osvetle-
nie. V roku 2021 sa počíta s rekonštrukciou ku-
chyne ZŠ I. Bukovčana 1.  MČ BA-DNV plá-
nuje aj nadstavbu a prístavbu ZŠ I. Bukovčana 3 
v súvislostí so žiadúcim zvýšením kapacity tried.

Detské ihriskáPark Charkovská
V roku 2020 pokračujú stavebné práce pre po-
treby rekonštrukcie budovy bývalej základnej 
školy za účelom zriadenia Múzea školstva a pe-
dagogiky na  Charkovskej ulici. Zatiaľ nebolo 
možné pracovať na rozšírení parku v okolí budo-
vy Múzea školstva a pedagogiky. Po dokončení 

rekonštrukcie budovy MČ BA-DNV plánuje 
doplniť park o plochy, v súčasnosti využívané pre 
stavenisko, ako aj výmena dopadových plôch pri 
detských preliezačkách za vhodnejší nesypký po-
vrch.

Workout P. Horova
V rozpočtovom období 2021 sa počíta s jeho roz-
šírením.

Športové areály
V športovom areáli na ZŠ P. Horova bol v roku 
2020 vymenený nový umelý trávnik na viacúče-
lové miniihrisko. V športovom areáli na Vápen-
covej ulici je po rokovaní so Slovenským futbalo-
vým zväzom pripravovaný projekt rekonštrukcie 
osvetlenia hlavnej hracej plochy s využitím dotá- 
cia od Slov. futbalového zväzu. V roku 2021 sú 
v pláne aj investície do šatní  FK Lokomotíva.

Turistická Vyhliadková veža 
Devínska Kobyla

Jednou z významných investícií MČ v roku 2020 
bola Vyhliadková veža Devínska Kobyla, ktorá 
zožala veľký úspech u Devínskonovovešťanov, ale 
aj u obyvateľov Bratislavy a okolia.

Istra Centrum
V roku 2020 bolo vymenených 10 okien v Istra 
Centre. Do roku 2021 sa plánuje s klimatizačnou 
jednotkou. 

Projekt 3E – MoravaNature 
– projekt z fondov EÚ,

V rámci projektu 3E – MoravaNature – projekt 
z fondov EÚ, posilnenie biodiverzity a ekologic-
kej siete na úseku rieky Moravy prostredníctvom 
manažmentu biotopov a  environmentálnej vý-
chovy (zvyšovania povedomia) v  ekoncentrách, 
boli zatiaľ vynaložené prostriedky na zakúpenie 
bicyklov a príslušenstva k nim.

Kamerový systém
Investície prúdili aj do  kamerového systému 
v rámci doplnenia bezpečnostných kamier. Cel-
kovo bolo v  roku 2020 zakúpených 37 kamier. 
V roku 2021 sa bude kamerový systém rozširovať.

Objekty DENOVA
Cieľom investície do  priestorov zberného dvo-
ra v areáli M. Pišúta v roku 2021 je vytvorenie 
dostatočného a kvalitného zázemia pre verejno-
prospešné služby poskytované príspevkovou or-
ganizáciou DENOVA. 

Rekonštrukcia terasy M. Marečka
Tento projekt je stále v štádiu riešenia projekto-
vej dokumentácie bez umiestnenia parkovacích 
miest (na základe prejavenej vôle väčšiny obyva-
teľov bytového domu M. Marečka nad terasou). 
Prebieha inžinierska činnosť spojená s vybavo-
vaním stanovísk dotknutých orgánov a organi-
zácií a dopracovanie projektovej dokumentácie 
v zmysle pripomienok dotknutých orgánov.

Rutinná a štandardná údržba
Investovalo sa aj v rámci rutinnej a štandardnej 
údržby ZŠ a MŠ, nebytových priestorov a miest-
neho úradu, kde boli vykonané práce, súvisiace 
s elektrickými, vodovodnými a plynovými inži-
nierskymi sieťami, maľovanie, montáže a výmeny 
poškodených prvkov (bojler, rozvody, žalúzie). 
Realizovali sa práce v objekte Mýtnica, kde mo-
mentálne sídli časť IT oddelenia a Mediálne od-
delenie miestneho úradu.
Stavebné úpravy chodníkov boli/sú realizované 
na  uliciach Charkovská, Novoveská, Janšáková 
a Poniklecova.
Pre koronakrízu sme sa museli vzdať rekonštruk-
cie kina Devín.
 (red)

Kvôli protipandemickým opat-
reniam sa verejnosť v  tomto 

roku nemohla zúčastniť na  ofici-
álnych spomienkových aktivitách 
v rámci Festivalu slobody k 17. no-
vembru 1989, ku Dňu boja za  de-
mokraciu a  slobodu. Tento dátum 
považujeme za  začiatok procesu 
demokratizácie našej spoločnosti 
a  naštartovanie Nežnej revolúcie. 

Staršie generácie si dobre pamäta-
jú rozdelenie Európy po 2. svetovej 
vojne na  komunistický blok a  zá-
padné mocnosti. Železná opona sa 
vtedy tiahla od Baltického mora až 
po  Jadran v  dĺžke 920  km, z  toho 
na Slovensku vyše 100  km. 
V  našej mestskej časti neďaleko 
Cyklomosta slobody sa nachádza 
Pamätník obetiam železnej opony. 
V nedeľu 15. novembra sa na tom-
to mieste konalo neverejné pietne 
stretnutie zástupcov Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, Ústavu 
pamäti národa a MČ Bratislava-De-
vínska Nová Ves. Prítomní položili 
k pamätníku vence a zapálili sviečky 
na počesť 40 obetí v priľahlom úse-
ku bývalej železnej opony.  (red)

l MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie plnenie uzne-
sení MZ MČ BA-DNV plniteľných do  2. 11. 2020, 
vrátane trvalo realizovaných uznesení z  minulých 
rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly l MZ 
MČ BA-DNV vzalo na  vedomie informáciu o  dô-
ležitých rokovaniach starostu od  posledného za-
sadnutia MZ MČ BA-DNV l MZ MČ BA-DNV schvá-
lilo návrh zmluvy o  spolupráci MČ BA-DNV, DNV 
ŠPORT, spol. s  r. o. a  Lokomotíva Devínska Nová 
Ves v predloženom znení l MZ MČ BA-DNV schvá-
lilo Rokovací poriadok MZ MČ BA-DNV v  predlo-
ženom znení l MZ MČ BA-DNV schválilo odmeny 
členom komisií MZ MČ BA-DNV – neposlancom za  
I. polrok 2020  l MZ MČ BA-DNV schválilo Poriadok od-
meňovania poslancov MZ, členov komisií – neposlan-
cov za ich prácu v komisiách MZ a oceňovania oby-
vateľov za MČ BA-DNV na verejnosti s účinnosťou od  
1. 12. 2020 v  predloženom znení l MZ MČ 
BA-DNV súhlasilo s  návrhom VZN hl. mes-
ta SR BA o  zákaze umiestnenia herní a  kasín 

na  území hl. mesta SR BA č. .../2020 z  ... 2020, 
predložené listom hl. mesta SR Bratislava  
7. 10. 2020  l MZ MČ BA-DNV súhlasilo s  pripo-
mienkami k návrhu VZN hl. mesta SR BA č. .../2020  
z 26. 11. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta  
SR BA č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestran-
stva v  znení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 3/2020 
predložené listom hl. mesta SR BA zo dňa 9. 10. 2020 
nasledovne V návrhu VZN hl. mesta SR BA č. .../2020  
z  26. 11. 2020 v  článku I. v  §6 ods. 1 písm. a) sa 
za  bod 8. dopĺňa bod 9., vypustiť slová „samo-
statne stojace črepníky, slnečníky“ l MZ MČ BA-
DNV súhlasilo s  návrhom Dodatku č. ... Štatútu hl. 
mesta SR BA predloženého listom hl. mesta SR 
BA zo dňa 16. 10. 2020 l MZ MČ BA-DNV súhla-
silo s  návrhom VZN hl. mesta SR BA č. .../2020 zo  
17. 12. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta 
SR BA č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel, predložené listom hl. mesta SR BA zo dňa  
16. 10. 2020  l MZ MČ BA-DNV schválilo zámer pre-

nájmu nebytového priestoru o  výmere 50,50 m2, 
v objekte Líniové centrum, Eisnerova 54/D, vo vlast-
níctve hl. mesta SR BA a v správe MČ BA-DNV. Ponuky 
treba predložiť v termíne od 13. do 30. 11. 2020 do  
9.00 h, s  uvedením účelu nájmu a  ponukou ceny 
za  m2/rok, najmenej však za  min. cenu za  prená-
jom m2/rok podľa schválených minimálnych sa-
dzieb MČ BA-DNV pre nebytové priestory platné 
od  1. 4. 2020. Uchádzači do  výberového kona-
nia musia splniť stanovené podmienky a  kritériá  
l MZ MČ BA-DNV vzalo na  vedomie znalecký po-
sudok č. 39/2016, ktorý bol vyhotovený pre MČ 
BA-DNV na  stanovenie všeobecnej hodnoty po- 
zemkov vo vlastníctve spol. KOI CARP SLOVAKIA, s. r. o., 
Bratislava, za cenu 292,54 €/m2, t. j. spolu pri výmere  
613 m2 za cenu 179 327 € za účelom možnosti od-
kúpenia predmetných pozemkov pre ďalšie využitie 
plochy pre potreby pre MČ BA-DNV a jej obyvateľov 
l MZ MČ BA-DNV prerokovalo petíciu proti nesúhla-
su MZ MČ BA-DNV, ktoré neschválilo prevádzke FUN 

CAFE (žiadateľ: Transtuff, s. r. o.) predĺženie nájmu ne-
bytového priestoru v Líniovom centre na Eisnerovej 
ulici 54/D v BA za účelom prevádzkovania kaviarne; 
MZ MČ BA-DNV predmetnej petícii nevyhovuje; záro-
veň poveruje prednostku MČ BA-DNV o zabezpeče-
nie administratívy a zverejnenia výsledku vybavenia  
petície na webe MČ BA-DNV v zmysle § 5 ods. 7 záko-
na č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskor-
ších predpisov l MZ MČ BA-DNV schválilo predlože-
ný harmonogram zasadnutí Miestnej rady a MZ MČ 
BA-DNV na rok 2021 s osvojeným návrhom a požia-
dalo predsedov komisií, aby do 30. 11. 2020 doručili 
termíny zasadnutí komisií prednostke MČ BA-DNV  
l MZ MČ BA-DNV požiadalo prednostku, aby najne-
skoršie do 31. 12. 2020 zverejnila na webe MČ BA-
DNV schválený harmonogram zasadnutí Miestnej 
rady MZ MČ BA-DNV schválilo na rok 2021, doplnený 
o termíny zasadnutí komisií l MZ MČ BA-DNV vzalo 
na vedomie Správu z kontroly dodržiavania rozpoč-
tových pravidiel pri vybraných bežných výdavkoch  
v roku 2018 v MČ BA-DNV l MZ MČ BA-DNV vzalo 
na  vedomie Správu z  kontroly hospodárenia s  ve-

rejnými prostriedkami a nakladania s majetkom MČ 
BA-DNV v  r. 2017, kontrolný subjekt Denova, p.  o.  
l MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie Správu z kontro-
ly dodržiavania interným predpisov MČ BA-DNV v sú-
vislosti so zasadnutím Komisie výstavby a životného 
prostredia dňa 3. 8. 2020  l MZ MČ BA-DNV nesúhla-
silo s dokumentom Stratégia nakladania s odpadmi 
v  meste Bratislava s  cieľom prechodu na  obehové 
hospodárstvo pre roky 2021 – 2026 z  dôvodu ne-
kompletného, neaktuálneho materiálu bez plnenia 
časovej osy i konkrétnych postupov zavedenia pre-
zentovaných zámerov v MČ l MZ MČ BA-DNV schvá-
lilo prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 
1428/29 o výmere 5 m2 z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
zverený do správy MČ BA-DNV, za minimálnu cenu 
20 €/m2/rok, t. j. ročné nájomné predstavuje sumu 
100 €, pre Petru Kusú, Bratislava, na dobu neurčitú od  
1. 1. 2021, na účel stánkového predaja tlače a taba-
kových výrobkov v  stánku umiestnenom na  pred-
metnej časti pozemku l MZ MČ BA-DNV schválilo 
zámer predaja a samotný predaj novovytvoreného 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 1742/7, o výmere 
1 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR BA, zverený MČ 
BA-DNV ako prevod majetku z  dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v prospech žiadateľov: Ing. arch. 
Dušana Mellnera, s  manželkou za  minimálnu 
cenu, t. j. pri výmere 1 m2 v  hodnote 135 €. Dô-
vod hodný osobitného zreteľa spočíva v  majet-
kovoprávnom usporiadaní pozemku za  účelom 
realizácie zateplenia rodinného domu l MZ MČ 
BA-DNV schválilo výpožičku z  dôvodu hodného 
osobitného zreteľa časti, celková výmera pozemku  
1 109 m2, pozemok vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe MČ BA-DNV, na dobu neurčitú od 1. 12. 2020 
pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v byto-
vom dome Š. Králika 14,16, ktorých zastupuje Spo-
ločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
Š. Králika 14, 16, IČO: 30847702, so sídlom Š. Králika 
6174/16, 841 07 Bratislava, za účelom vykonávania 
údržby trávnatej plochy v okolí predmetného byto-
vého domu l MZ MČ BA-DNV schválilo Rozpočtové 
opatrenia č. 4 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV 
na rok 2020 podľa predloženého dokumentu.
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MČ Bratislava-Devínska Nová Ves tento rok vzhľadom 
na situáciu s  pandémiou plánuje priniesť „Mikuláša“ 
deťom z Devínskej domov, a to v spolupráci s OZ Good-
sports International. Ulicami prejde Mikuláš s  pomoc-
níkmi – anjelom a čertom – a „poslušným“ deťom prine-
sie malé prekvapenie. Pozornému Dohľadovému centru 
neunikne žiaden pohyb Mikuláša, a preto v sobotu 5. 
12. bude cez webstránku informovať deti 
a rodičov, kde sa Mikuláš s pomocník-
mi práve nachádza. Ak deti dodržia 
opatrenia (rúško a odstup), dostanú 
od Mikuláša prekvapenie. Zostaň-
me všetci opatrní, ale nezabúdajme 
ani na naše tradície a predovšetkým 
na ich posolstvo.  (dk)

Mikuláš pre deti v uliciach DNV� � 

� � 

Foto: H. J.
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(pokračovanie zo s. 1)

Starosta MČ BA-DNV Dá-
rius Krajčír skonštatoval, že 
počas víkendového testo-

vania sme vykonali 10  705 testov, 
z  ktorých bolo len 50 testov vy-
hodnotených ako pozitívnych, čo 
predstavuje 0,46 % z  celkového 
počtu otestovaných. Treba povedať, 
že viac než 9 tis. testov bolo vyko-
naných už v  sobotu. Prišli sa dať 
otestovať aj cudzinci, boli najmä 
z Ukrajiny, Ruska, anglicky a fran-
cúzsky hovoriace osoby. „Chcem 
preto poďakovať všetkým zdravot-
níkom, vojakom, hasičom, kolegom 
a  dobrovoľníkom, ktorí nám po-
mohli túto donedávna ešte nemož-
nú úlohu zrealizovať. Moje ďakujem 
patrí aj obyvateľom za ich discipli-
novanosť a  trpezlivosť,“ dodáva  
starosta.
Devínska Nová Ves sa líšila od os-
tatných mestských častí vlastným 
formulárom pre dobrovoľníkov 
a  zdravotníkov, ktorí žijú alebo 

pracujú v DNV. Väčšina zdravotní-
kov bola z DNV alebo z blízkeho 
okolia a podarilo sa naplniť všetky 
odberové miesta. Dokonca sa po-
čítalo so zdravotníkmi v  zálohe, 
aby sa nestalo, že niekto vypadne 
ako pozitívne testovaný a  nebo-
la by za  neho náhrada. Obrovská 
výhra hneď ráno bola v  tom, že 
nikto v  odberových tímoch nebol 
pozitívne testovaný. V  testovacích 
tímoch bolo zapojených spolu 
okolo 170 ľudí. Špecifickým as-
pektom testovania v  Devínskej 
bol aj prepracovaný systém moni-
toringu odberových miest, ktorý 
mohli občania sledovať vo forme 
semaforu. Zelenou farbou boli 
označené miesta, kde bola doba 
čakania do 60 minút a oranžovou 
miesta s  dobou čakania nad 60 
minút. Červená farba bola odporú-
čaním využiť iné odberové miesto. 
Fungujúci systém monitoringu 
odberových miest v  DNV pro-
stredníctvom semaforu si všimli aj 

kolegovia z magistrátu, ktorí mali 
záujem podobný systém aplikovať 
pre celú Bratislavu. 
„Na  prvý pohľad jednoduchý, no 
neustále aktualizovaný systém mo-
nitorovania odberových miest nám 
pomohol zvládnuť obrovský záujem 
občanov počas prvých hodín testo-
vania. Dôležitosť semaforu potvr-
dzuje aj návštevnosť webovej strán-
ky mestskej časti, ktorá v  sobotu 
dosiahla 68 420 videní, čo je slušné 
číslo aj pre spravodajský portál s ce-
loslovenskou pôsobnosťou. Vysoko 
pozitívne naň reagovali občania pri 

osobnom kontakte, aj na sociálnych 
sieťach,“ približuje Jana Vedejo-
vá, vedúca Mediálneho oddelenia 
Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves. 
Karol Fabian, nadrotmajster 
Ozbrojených síl, hodnotil spolu-
prácu so samosprávou v Devínskej 
Novej Vsi veľmi pozitívne: „Bol 
som aj veliteľom jedného odbero-
vého miesta a videl som, ako ľudia 
spontánne púšťali dopredu ľudí 
s barlami, mamičky s malými deťmi. 
Obyvatelia v DNV sa ukázali, že sú 
naozaj ľuďmi.“ (jv)Víkend, počas ktorého 

prebehlo aj v  našej MČ 
celoplošné testovanie, bol 

pre mňa jeden z najkrajších za veľ-
mi dlhú dobu. Mala som možnosť 
zažiť ho z  viacerých hľadísk. Ako 
testovaná, ako tá čo testuje, aj ako 
kúsok puzzle samosprávy. 
Musím konštatovať, že sme neu-
veriteľne húževnatý národ. Táto si-
tuácia napriek očakávaniam mno-
hých ľudí nerozdelila, ale naopak 
spojila. Ľudí najviac zblíži spoločná 
„boliestka”. Odberové tímy často 
tvorili úplne cudzí ľudia. V  prie-
behu niekoľkých chvíľ sa z  nás 
stal tím nielen na oko, ale naozaj. 
Situácie, keď musíte úplne cudzím 
ľuďom ukázať svoj strach, zraniteľ-
nosť a  svojím spôsobom intimitu 
tým, že im dovolíte preskúmať ich 
nosohltan pred zrakmi ďalších ľudí, 
je z môjho pohľadu kopanie do hr-
dosti človeka. Nie úplne priamo 
a okato, ale tak, ako keď trucovité 
dieťa kopká celé hodiny do zavre-
tých dverí. Snažili sme sa odľahčiť 
tieto chvíle humorom. COVID-19 

NIE JE mýtus. Ale  spôsob, ako sa 
testovanie udialo, podľa môjho ná-
zoru nie je správna cesta. Snažila 
som sa skĺbiť dve veci. Splniť účel 
tejto akcie a nikoho nezraniť. Ne-
zraniť telo ani dušu. Bolo pár mo-
mentov, keď som si musela vybrať 
len jednu možnosť. 
Každý jeden odber 
som robila podľa 
svojho najlepšieho 
vedomia a  svedo-
mia. Snažila som sa 
ku každému člove-
ku pristupovať tak, 
akoby bol v ten deň prvý a jediný. 
Každý nos je iný, každý človek je 
iný a  každý jeden si zaslúži indi-
viduálny prístup. Prišiel starší pán 
s Downovým syndrómom, ktorého 
priviedla za  ruku staručká mama. 
Pohľadom som sľúbila, že jej die-
ťaťu neublížim. Úsmevom aj očami 
po odbere  kričal, aký je hrdý že to 
zvládol, a  ja som mu spontánne 
zatlieskala. Cítila som nesmiernu 
zodpovednosť pri každom dieťati, 
čo sedelo predo mnou. Bolel ma 

strach v ich očiach. Viem, s akým 
stiahnutým žalúdkom poslala kaž-
dá mama ku mne to svoje dieťa. Tu 
som bola vždy o kúsok viac matka 
ako zdravotníčka a deti odchádzali 
hrdé. Mrzel ma smútok v  očiach 
starších ľudí. V  tomto prípade 
som sa snažila byť o milimeter viac 
vnučka ako dievča z  nemocnice. 
Mnohí ale napriek slze v oku ďa-
kovali, niektorí bez slova so škare-
dým pohľadom odišli, a aj to bolo 
v poriadku. Viem, že nepatril mne, 
ale niekde vyššie. Ľudia boli úžasní. 
Nehádali sa, boli trpezliví, ohľadu-
plní, láskaví a  ľudskí. Mnohí nám 
priniesli jedlo, maškrty, dokonca 
doma upečenú bábovku. S  mno-
hými sme sa zasmiali. Som vďačná 
za každého jedného človeka, ktorý 
mi prešiel rukami. Každý jeden mi 
napriek všetkým okolnostiam  ve-
noval kúsok svojej dôvery. Potešili 
ma známe tváre  mojich rodičov, 
priateľov, neterky, až po  vlastnú 
dcéru. Sobota bola pomerne ná-
ročná, keďže drvivá väčšina obyva-
teľov sa prišla dať otestovať práve 
v tento deň. Nedeľa bola pomerne 
pokojná. 
Tento konkrétny víkend mi pri-

niesol krásne zis-
tenie. Náš svet 
má omnoho viac 
lásky, ohľadupl-
nosti a  ľudskosti, 
ako som čo i  len 
dúfala. Za  posled-
né mesiace boli 

utláčané pod nánosom smútku, 
strachu, neslobody a frustrácie, ale 
tento víkend povstali ako Fénix 
z popola. Mnoho ľudí spalo veľmi 
málo a tvrdo „makalo“. Tu musím 
otvorene povedať jednu vec. To, 
ako celoplošné testovanie dopadlo, 
je v prvom rade zásluha miestnych 
samospráv v  spolupráci s  dobro-
voľnými hasičmi, ktorí intenzívne 
pracovali mnoho dní pred víken-
dom a  ešte ďalšie po  ňom. Veľká 
vďaka patrí kolegom z  Ozbroje-

ných síl, s ktorými bola fantastická 
spolupráca, chvíľami až s rodinnou 
atmosférou. Poďakovanie patrí ko-
legom zdravotníkom, administra-
tívnym pracovníkom, dobrovoľní-
kom, priateľom záchranárom, ktorí 
robili odbery v  pohodlí domova 
u ľudí, patriacich do rizikovej sku-
piny. Veľké poďakovanie patrí ľu-
ďom, ktorí nám zabezpečili stravu, 
akýmkoľvek spôsobom nám pre-
javili spolupatričnosť a mali snahu 
sa o nás postarať. V neposlednom 
rade odovzdávam od všetkých nás 
obrovské ĎAKUJEM našim ob-
čanom a všetkým ľudom, ktorí sa 
prišli dať otestovať. Vďaka za  váš 
prístup k nám, za vašu trpezlivosť, 
ľudskosť, ohľaduplnosť a dobrú ná-
ladu. Vážim si, že ľudia pochopili 
to, že sme spolu s nimi na  jednej 
lodi. Testovaní, aj testujúci. Ďa-
kujem za  všetky nové priateľstvá, 
za čas strávený so starými priateľ-
mi, s  mojím mužom na  jednom 
pracovisku, ďakujem našim deťom, 
že nám dali obom priestor, a rodi-
ne, ktorá sa nám o ne postarala. 
Veľmi mi záleží ešte na jednej veci. 
To, že som chcela byť pri testova-
ní, absolútne nesúvisí s finančným 
ohodnotením, ani so statusom 
poslankyne. Toto pre mňa nie je 
motivácia. Som dušou aj srdcom 
zdravotníčka, ale najmä človek, 
ktorý si uvedomuje jednu vec. Sú 
záležitosti, ktoré sa dajú odložiť 
alebo dobehnúť. Tiež sú veci, ktoré 
sa nedajú urobiť inokedy ako TE-
RAZ. 
Ďakujem všetkým za  prekrásny 
víkend, taký sme si ho vďaka vzá-
jomnej láskavosti urobili.
Keď som očakávala našu druhoro-
denú dcéru, pýtala som sa mamin-
ky, či ju budem vedieť ľúbiť tak ako 
staršiu Ellu. Mala som z toho oba-
vy. Vtedy mi povedala, aby som to 
pustila z hlavy. „Láska sa predsa ne-
delí, láska sa násobí.” Mala pravdu. 

Bronislava Kraváriková, 
poslankyňa MČ BA-DNV

Celoplošné testovanie

Spomienky 
na testovanie

Žiaci z  oboch základných škôl 
v  DNV absolvujú v  tomto škol-
skom roku technické vyučova-
nie na  strednej odbornej škole 
Duálna akadémia. 

Duálna akadémia ponúkla 
svoje moderné technické 

dielne, aby v  nich siedmaci a  ôs-

maci pod vedením skúsených 
majstrov objavovali svoj vzťah 
k  technike v  oblastiach elektro-
technika, senzorika, spájkovanie  
a pod. Výhodou je, že žiaci si môžu 
vyskúšať počas celého školského 
roka a podľa oficiálnych učebných 
osnov predmetu Technika spra-
covanie technických materiálov 
(plast, hliník, oceľ) aj na  reálnych 
strojoch pod dozorom majstrov, 
ďalej 3D modelovanie pomocou 
softvéru, zapájanie pneumatic-
kých a  hydraulických obvodov, 
ako aj základy elektrotechniky. 
 (da)

„Láska sa 
predsa nedelí, 

láska sa 
násobí.”

Deti zo základných škôl objavujú 
techniku v Duálnej akadémii 

Aj Istrijská ulica je už vysvietená

Slovenský Čer-
vený kríž (SČK)  

počas trvania kam-
pane Študentská kvapka krvi 
opäť vyzýva ľudí, ktorí sa cítia 

zdraví, aby išli darovať krv. Hoci 
boli mobilné odbery krvi v  ce-
lej krajine zrušené, krv je stále 
možné darovať na  odberových 
pracoviskách Národnej trans-

fúznej služby SR a  na  hemato-
logicko-transfúznych oddele-
niach nemocníc. SČK prosí tých, 
ktorí môžu darovať krv, aby tak 
urobili aj počas pandémie. Kon-

taktujte najbližšie odberové 
miesto a  dohodnite si konkrét-
ny dátum a  čas, kedy môžete 
krv darovať.   
 Zdroj: SČK

Bronislava Kraváriková,
členka odberného tímu 
Vila Košťálová

Odberové miesto ZŠ I. Bukovčana 3

VÝZVA NA DAROVANIE KRVI
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V Devínskej Novej Vsi pribudlo 
v  predvianočnom období 

oproti minulému roku osvetlenie 
aj v  nových lokalitách. Mnohých 
potešilo, že sa na vstupnom kru-
hovom objazde do DNV na konci 
novembra objavil tradičný ad-
ventný veniec so štyrmi sviečka-

mi. Osádzal ho ako zvyčajne náš 
devínskonovoveský Dobrovoľný 
hasičský zbor. Prvá 
adventná svieč-
ka sa rozsvietila 
úderom polnoci 
v  nedeľu 29. 11.  
 (red)

Vianočné osvetlenie
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Dovtedy vec v našich kon-
činách nevídaná, neslý-
chaná. Poznali sme ho 

iba z   dokumentárnych záberov 
v  ázijských krajinách. Počas leta 
sme si od  neho mnohí oddýchli, 
najmä v  exteriéri. So stúpajúcim 
počtom nakazených a  hospitali-
zovaných od  jesenných mesiacov 
prišlo aj sprísňovanie predpisov 
na  nosenie rúška vo vnútorných 
i vonkajších priestoroch. 
Vyvstáva však zásadná otázka 
o účinnosti a zmysle takejto ochra-
ny pred koronavírusom pri pohľa-
de na to, ako ľudia okolo nás rúško 
nosia. Niektorí ho majú zavesené 
ledabolo na  brade pod ústami 

(„podústovník“), veľmi často pod 
nosom („podnosovník“), nájdu sa 
takí, ktorí ho nosia na zápästí ruky 
(náramný novodobý náramok) ale-
bo ho majú zavesený na  jednom 
uchu („ľavozáušnica“, resp. „pravo-
záušnica“). Odhliadnuc od  veľkej 

tvorivosti obyvateľov, toto je iba 
jedna negatívna stránka nosenia 
rúška na Slovensku. Druhá nie je 
podľa epidemiológov, žiaľ, o  nič 
prijateľnejšia. Mnohí, premnohí sa 
svojho rúška na tvári neustále do-
týkajú rukami, posúvajú ho, prisú-
vajú, dosúvajú, vysúvajú, nasúvajú, 
ba i zosúvajú... Dokonca aj v pria-
mom prenose v  rôznych reláciách 
rôznych televízií, moderátorov 
a  politikov nevynímajúc. Stáva sa 
to vtedy, keď rúško neustále padá 
z tváre do polohy „podnosovníka“ 
alebo „podústovníka“, a chceme ho 
naučiť móresu. Alebo vtedy, keď už 
nechceme, aby rúško slúžilo ako 
„podústovník“, náramok alebo zá-
ušnica, ale má sa znova ujať svojej 
pôvodnej funkcie na  ochranu dý-
chacích ciest nositeľa. Takéto no-
senie rúška môžeme z epidemiolo-
gického pohľadu vnímať ako veľmi 
málo účinné, ba pre nositeľa i oko-
lie priam nebezpečné a ohrozujúce.

Pýtate sa prečo? 
Stále platí, že každá ochrana dý-
chacích ciest a  úst je lepšia ako 
nijaká. Ale musíme si uvedomiť, 
že nový koronavírus je skutočná, 
nie iba fiktívna hrozba. Jednora-
zové alebo plátenné rúško, príp. 
respirátor plní svoju funkciu, keď 
filtruje vydychovaný alebo vdy-

chovaný vzduch. Koronavírus sa 
ukrýva v  kvapôčkach pri výdychu 
alebo rozprávaní, ktoré ho nesú 
do  okolia. Keď máme prekryté 
dýchacie cesty a  ústa, logicky sa 
zachytí na povrchu ochrannej po-
môcky. Každým kontaktom s ňou 
si potom naše ruky kontaminuje-
me a nechtiac roznášame korona-
vírus ďalej na svoje telo a predmety, 
ktorých sa dotkneme. Najmä naše 

smartfóny, tablety a notebooky by 
o tom mohli rozprávať nehrdinské 
epopeje...

Má teda význam nosiť 
rúško? 

Samozrejme, ale uvedomelo, dodr-
žiavajúc epidemiologickú etiketu. 
Čiže používať rúško v  súlade so 
všetkými hygienickými odporúča-
niami, zhrnutými do stručnej po-
inty: svoje rúško nosím správne 
a správne sa oň aj starám. Zostaň-
me teda všetci zdraví aj za pomoci 
uvedomelého, správneho nosenia 
rúška.  Eva Čikelová

Rozprávanie 
o rúšku

„Ak by 95 % ľudí nosilo 
rúška namiesto 

súčasných 60 %, nebol 
by potrebný lockdown.“
Dr. Hans Kluge, regionálny 

riaditeľ WHO pre Európu 

AKO SPRÁVNE POUŽIŤ TVÁROVÉ RÚŠKO:
4 pred použitím i po použití rúška je potrebné očistiť ruky vodou a myd-

lom alebo dezinfekčným prostriedkom,
4 rúško je potrebné nasadiť tak, aby priliehalo k tvári a zakrývalo ústa, 

aj nosové dierky: len tak dokážeme účinne chrániť seba a svoje okolie,
4  minimalizujte dotyk s rúškom počas jeho nosenia,
4  tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké 

alebo špinavé,
4 jednorazové rúško nie je určené na opätovné používanie.

Dohľadové centrum funguje 
v Devínskej Novej Vsi 
od mája 2019 a v nepretržitej 
prevádzke monitoruje dianie 
na spoločných verejných 
miestach  našej mestskej časti. 

Päť operátorov sa strie-
da v  Dohľadovom centre 
a  v  prípade identifikovania 

priestupku, trestného činu, alebo 
aj možnej hrozby narušenia verej-
ného poriadku kontaktujú štátnu, 
resp. mestskú políciu. Počet kamier 
v Devínskej Novej Vsi sa vyvíjal dy-
namicky – za posledný rok a pol bol 
ich počet navýšený z pôvodných 12 
kamier na  39, ktoré snímajú exte-
riérové spoločné priestranstvá. Na-
vyšovanie a  umiestňovanie kamier 
vychádzalo z  lokalít vytipovaných 
odborníkmi a  z požiadaviek byto-
vých správcov a obyvateľov. 
Pavol Kravárik koordinátor Do-
hľadového centra, potvrdzuje, že 
za  posledný rok sa jednoznačne 
vytráca kriminalita z  miest, kde 
sa kamery umiestňujú. Tomu na-
pomáha aj typ využívaných a  in-
štalovaných dynamických kamier, 
ktoré v  reálnom čase vedia nasní-
mať rôzne smery a uhly s vysokým 
priblížením a  poskytnúť záznam 
príslušným orgánom polície. Pre 
porovnanie uvádzame, že mest-
ská polícia v rokoch 2012 až 2019 
do  spustenia Dohľadového centra 

mala 4 incidenty zaznamenané ka-
merovým systémom na území De-
vínskej Novej Vsi. Všetky sa týkali 
drobných priestupkov. Dohľadové 
centrum za  vyše roka fungovania 
riešilo 2282 priestupkov (od fajče-
nia na zastávke, vandalizmus a  iné 
priestupky proti občianskemu spo-
lunažívaniu až po  záchranu života, 
keď môže byť operatívne privolaná 
Rýchla zdravotná pomoc). Z týchto 
nahlásení bolo 208 priestupkov rie-
šených mestskou políciou, 71 Poli-
cajným zborom a 85 Dobrovoľným 
hasičským zborom obce. Z celkové-
ho počtu 2282 bolo 693 podnetov 
nahlásených občanmi prostredníc-
tvom infolinky, ktorej fungovanie 
bolo spustené 29. 8. 2019. Do roku 
2021 sa počíta s navyšovaním poč-
tu kamier. Starosta Dárius Krajčír 
uviedol pri spustení projektu, že 
ideálny stav by v  budúcnosti bol 
na úrovni 64 kamier.
Súčasťou Dohľadového centra 
je aj infolinka 02/32 33 33 32, tzv. 
hotline, ktorá je občanom k  dis-
pozícii 24 hodín denne, a ktorá je 
aj predĺženou rukou miestneho 
úradu. „Pokiaľ chce občan nahlá-
siť napríklad rozbitý chodník alebo 
čiernu skládku miestnemu úradu, 
tak môže tak spraviť aj o  polnoci 
prostredníctvom infolinky a  môže 
sa spoľahnúť, že zápisom o prijatom 
podnete sa táto informácia dostane 
od  operátora na  príslušný referát 

miestneho úradu,” uvádza ako prí-
klad P. Kravárik. Na záver dodáva: 
„Dohľadové centrum a  kamerový 
systém na verejných priestranstvách 
je úspešný projekt, ktorý bude rásť 
a do ktorého sa chcú zapojiť už aj 
iné mestské časti Bratislavy. Odha-
dujem, že postupom času sa rozšíri 
aj o ALPR kamery (Automatic li-
cence plate recognition), ktoré budú 
dôležitou súčasťou parkovacieho 
systému v  Devínskej Novej Vsi. 
Pomocou systému bude jednodu-
ché klasifikovať rezidentné vozidlá, 
ktoré budú pri parkovacej politike 
zvýhodnené, a  vozidlá abonentov, 
pre ktorých budú vyplývať určité 
obmedzenia. Taktiež bude systém 
rozoznávať osobnú a nákladnú do-
pravu a jej počty pri vstupe a výstupe 
z katastra našej mestskej časti. Do-
hľadové centrum, samozrejme, dbá 
predovšetkým na ochranu osobných 
údajov, preto sú všetky nariadenia 
GDPR prísne kontrolované a  do-
držiavané.“  (jv)

Devínska Nová Ves prešla mi-
nulý mesiac na novú aplikáciu 
Moja DNV. Umožňuje lepšie 
prepojenie na  web www.de-
vinskanovaves.sk, má inova-
tívny dizajn a rozšírené funkcie. 
Ide o moderné SmartCity rieše-
nie, ktoré zlepšuje povedomie 
o meste a jeho vedení s okam-
žitým efektom. 
Ako obyvateľ  DNV tu nájde-
te: aktuálne informácie a  no-

vinky mestskej časti, kalendár 
udalostí, priestor na  podnety 
pre starostu, online nahlásenie 
problémov, top lokality s  tu-
ristickou hodnotou, kontakty 
na  miestny úrad a  informácie 
o počasí. Ide o užitočný komu-
nikačný kanál i  prostredníc-
tvom upozornení. 
Aplikácia je zadarmo a  je 
v  tomto momente dostupná 
pre Android a Apple.

MANIKÚRA - PEDIKÚRA MYSTIQUE, 
na terase M. Marečka 10, Dovina pasáž, DNV

0903 663 302

www.manikura-pedikura.eu
FB Manikúra - Pedikúra DNV

OŠETRUJEME:
4chodidlá diabetikov
4 zarastené nechty
4 kurie oká
Ponúkame: masáž chodidiel, japonskú manikúru, lakovanie  
(UV lampa), úpravu a farbenie obočia, parafínový zábal, depiláciu.

Vianočná darčeková poukážka  
v 20 % zľave pri kúpe do 23. 12. 2020 

Komplexná ponuka služieb je uvedená 
na našej webovej stránke.

MANIKÚRA - P
EDIKÚRA
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Rúško sa stalo takpovediac každodennou súčasťou nášho 
života od jari tohto roka počas prvej vlny pandémie 
nového koronavírusu.

� � 
 � �DOHĽADOVÉ CENTRUM

pomáha

Nová aplikácia Moja DNV 
Starosta MČ BA-DNV 

na riadnom zasad-
nutí Miestneho zastu-
piteľstva MČ BA-DNV 
konanom 11. 11. 2020 
poďakoval všetkým zú-
častneným za pomoc 
pri organizovaní a  re-
alizácii celoplošného 
testovania na COVID-19 
v  rámci projektu „Spo-
ločná zodpovednosť“. 
Celý priebeh rokovania 
Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV si môžete pozrieť v zázname 
DTV. Helena Jankovičová Kováčová

Poďakovanie za aktívnu spoluprácu

Farmárske 
trhy bodovali
Organizátori hodnotia novem-
brové farmárske trhy v  Devín-
skej Novej Vsi ako úspešné. 
Návštevnosť podľa nich dosiah-
la odhadom 3000 ľudí, čo je 
podľa skúseností z  iných miest 
a obcí dobrý počet.

Predajcovia boli spokojní 
a  mali pre Devínskonovo-
vešťanov pripravený široký 

sortiment. Ponuka ovocia a  ze-
leniny bola kvôli zimnej sezóne 
chudobnejšia, ale v  sortimente 
pekárenských a  syrových výrob-
kov bol výber široký. Pribudol aj 
predaj vianočných dekorácií. Po-
čet stánkov bol na prvý pohľad 
vyšší ako v septembri a farmárske 
trhy zabrali takmer polovicu par-
kovacej plochy pred OD Glavica.
Ďalší termín konania farmár-
skych trhov bol stanovený na 
19. 12. 2020. 
Máme sa na čo tešiť. (jv)
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Vesmírna
stopa

Michal, priblíž našim čitateľom, 
ako si prežíval svoje detstvo 
v Devínskej. Hral si sa s Rubiko-
vou kockou už ako trojročný?
V  Devínskej som žil od  svojich  
2 do  25 rokov, čo ma do  veľkej 
miery formovalo. Milujem prírodu 
a Devínska sa mi spája s Moravou, 
s  Pieskovcom (Sandberg) a  De-
vínskou Kobylou,  jedným slovom 
príroda na dosah. Vždy sa sem rád 
vraciam. S Rubikovou kockou som 
sa ako trojročný (smiech) ešte ne-
hral, to prišlo neskôr. 
Čo si študoval? Myslíš, že tieto 
nadobudnuté vedomosti využí-
vaš pri svojej terajšej práci?
Moje základné vzdelanie sa začalo 
na ZŠ I. Bukovčana a pokračovalo 
na   Gymnáziu Bilíkova. Vysoko-
školské štúdium som absolvoval 
na Matematicko-počítačovom mo-
delovaní na Stavebnej fakulte STU 
u prof. Karola Mikulu, a pod jeho 
vedením som absolvoval aj dok-
torandské štúdium v odbore Apli-
kovaná matematika. Toto vzdelanie 
je pri mojej práci výhodou.
Ako si sa dostal do exkluzívnej 
vedeckej spoločnosti bádateľov 
Nemeckej vesmírnej agentúry?
Medzi inžinierskym a  doktorand-
ským štúdiom som hľadal malú let-
nú prácičku v odbore „Spracovanie 
obrazu“. Zobral som to frontálne 
a  v  tú jar som rozposlal žiados-
ti na  asi 40 až 60 rôznych pozícií 
po celom svete. Intenzívnejšie som 
sa uchádzal aj o prácu v Singapure 
či Indii, no nakoniec som sa rozho-
dol ísť pomôcť s kamerami robotov 
na Inštitút robotiky a mechatroniky 

pod Nemeckou vesmírnou agentú-
rou v Mníchove. Po tomto lete som, 
vďaka obojstrannej spokojnosti, 
pre nich pracoval ďalej ako externý 
vývojár softvéru popri celom mo-
jom doktorandskom štúdiu. No 
a po ňom, opäť vďaka obojstrannej 
spokojnosti, som u  nich nastúpil 
ako zamestnanec na  pozíciu vý-
skumník.
Prezradíš nám, na akom projek-
te momentálne pracuješ?
Projekt, na ktorom pracujeme, je ve-
smírna misia „MMX: Mars Moons 
eXploration”. Mars má dva obja-
vené mesiace: Phobos a  Deimos. 
V roku 2024 k nim bude Japonská 
vesmírna agentúra vysielať družicu, 
ktorej úlohou bude nielen prvýkrát 
ich zmapovať zblízka, ale aj pristáť 
na tom väčšom z nich, na Phobo-
se, zobrať vzorky a priniesť ich späť 
na  zem. Nemecká a  Francúzska 
vesmírna agentúra pre túto druži-
cu pripravujú malého samostatné-
ho robota, štvorkolesové vozidlo. 
Tento robot by mal mať softvér, 
umožňujúci automatickú navigáciu 
po povrchu tohto mesiaca, a za vý-
voj tohto softvéru je zodpovedný 
môj tím. Zaujímavé je, že v tomto 
momente nie sú známe špecifiká 
povrchu – minulé misie priniesli 
len fotky a  záznamy, ktoré veľmi 
slabo napovedajú, aký  povrch tam 
je. Pri vývoji softvéru vychádzame 
z  predpokladu, že Phobos by mal 
byť opticky podobný nášmu Me-
siacu. To je na  tomto projekte de-
sivé a čarokrásne zároveň, že ideme 
do neznámeho sveta – ak ho chce-
me zmysluplne preskúmať, musíme 

už teraz, v  raných fázach vývoja, 
počítať s viacerými variáciami a al-
ternatívami. Cieľom misie MMX 
je predovšetkým prispieť k odpove-
di na otázku, ako sa k nám dostala 
voda. Predpokladáme totiž, že keď 
sa slnečná sústava formovala, kvôli 
horúčave od Slnka a odstredivej sile 
sa museli molekuly vody zhlukovať 
mimo vnútornej slnečnej sústavy – 
mimo planét Merkúr, Venuša, Zem 
a  Mars – a  mohli sa formovať až 
za pásmom asteroidov (medzi Mar-
som a Jupiterom). Otázkou potom 
je, ako sa nakoniec voda dostala 
na Zem a Mars. Jedným z vysvetle-
ní je, že vodu k nám mohli priniesť 
asteroidy z pásma asteroidov alebo 
spoza neho. Môže byť, že marťan-
ské mesiace Phobos a  Deimos sú 
práve dva takéto asteroidy, ktoré pri 
prelete okolo Marsu zachytila jeho 
gravitácia. Misia MMX nám azda 
napovie, či to mohlo byť tak, alebo 
je to inak. 
Podobné vesmírne agentúry 
a ich projekty sú nesmierne za-
ujímavé. Spomínal si Nemeckú, 
Japonskú a Francúzsku vesmír-
nu agentúru. Existuje aj sloven-
ský ekvivalent organizácie?
Na Slovensku sa deje viacero vecí. 
Za  najvýznamnejšie považujem 
aktivity ľudí okolo Slovenskej or-
ganizácie pre vesmírne aktivity 
(SOSA). Majú na konte napríklad 
prvú slovenskú vesmírnu družicu 
SkCUBE, projekt pod vedením 
Jakuba Kapuša. Astrobiologička 
Michaela Musilová, ich niekdajšia 
predsedkyňa, je v  súčasnosti riadi-
teľkou stanice HI-SEAS na  Ha-

vajských ostrovoch, čo je výcvikové 
centrum NASA pre astronautov. 
Slováci  sú šikovní a vynaliezaví ľu-
dia, dokážu sa presadiť vo svete a vy-
budovať všeličo zaujímavé.
Aké sú Tvoje ďalšie plány do bu-
dúcnosti? 
Na  tejto misii budem pracovať asi 
minimálne  do  vystrelenia rakety 
v roku 2024, ale možno až do doby 
pristátia robota na Phobose, dakedy 
v  rokoch 2026 – 2027. Takže pri-
bližne dovtedy sa na tom zapotíme. 
Profesionálne by som zatiaľ nič ne-
menil – je to do veľkej miery moja 
práca snov.  
Predstav nám, prosím, You 
Tube videá pod spoločným ná-
zvom „My sme roboti”.
Mal som pocit, že lockdown 
na Slovensku na jar roku 2020 bol 
dosť tvrdý a rodiny s deťmi to majú 
ťažké. Chcel som vytvoriť niečo, 
čo by im pomohlo prežiť obdobie 
počas karantény. Mám skúsenosť, 
že roboti zvyknú deti nesmierne 
baviť. Keďže o  robotoch už za  tie 
roky niečo viem, vytvoril som túto 
malú sériu videí, kde hovorím 
o  robotoch a  o  tom, ako fungujú. 
Sústreďujem sa na všelijaké možné 
kategórie robotov – lietajúce, ve-
smírne, planetárne, ale aj na roboty 
z Lega. Každé video zo série sa ve-
nuje jednej z týchto kategórií. Videá 
sú teda cielené na detského diváka 
(12 +/- 5 rokov) a  sú stále dostupné 
na You Tube. Možno spravím viac 
videí s podobným obsahom – prá-
ca s deťmi ma baví a považujem ju 
za zmysluplnú.  
 Zhovárala sa Jana Vedejová Fo
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www.kolisky.sk

KOLAUDUJEME

Prvé kids-friendly 
bývanie v Bratislave
Kolísky vám ponúkajú už hotové trojizbové 
a štvorizbové byty ako stvorené pre rodiny 
s deťmi. V Záhorskej Bystrici, v príjemnom 
prostredí blízko lesov Malých Karpát, 
na vás čaká moderné komfortné bývanie 
s vlastným bezpečným dvorom, detským 
ihriskom, športoviskami, pingpongovým 
stolom, grilovacou zónou a komunitnou 
záhradou. Voľné byty s aktuálnou 
kolaudačnou cenou nájdete 
na www.kolisky.sk.

Predajca projektu:
Linda Lelovská
tel.: +421 905 444 044
e-mail: lelovska@itb.sk

Predajca projektu:
Denisa Krivošíková
tel.: +421 918 111 011
e-mail: krivosikova@itb.sk

Predajné miesto:
ITB Development, a. s. 
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
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Michal Smíšek je mladý 
vedec, ktorý pracuje 
pre Nemeckú vesmírnu 
agentúru. Michal 
v Devínskej Novej Vsi 
vyrastal.
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Testovanie robota  na Sicílii
v blízkosti sopky Etny 
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Neopakovateľné 
sviatky Vianoce
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Vminulosti bolo zvykom 
pripravovať sa na  veľké  
sviatky odriekaním urči- 

tých jedál a  zábavy, bol to čas stí-
šenia, vykoreňovania nerestí a  du-
chovného dozrievania. Predvia-
nočný čas počas štyroch týždňov 
sa nazýva advent a  kedysi slúžil aj 
na veľké upratovanie, vyčistenie prí-
bytkov a prípravu vianočného peči-
va. Neodmysliteľnou súčasťou Via-
noc bolo zachovávanie rozličných 
tradícií, ktoré sa líšili od seba nielen 
v jednotlivých regiónoch Slovenska, 
ale aj v rodinách. 
Na Slovensku je dodnes pre väčšinu 
obyvateľov dôležitý 24. december, 
nazývaný Štedrý deň. Vo večerných 
hodinách si zasadnú rodiny k sláv-
nostne prestretému štedrovečerné-
mu stolu, na ktorom nechýbajú ob-

látky s medom, jabĺčka 
a orechy, kapustnica, 
v  južných oblas-
tiach šošovicová 
alebo rybacia 
polievka, kapor 
so zemiakovým 
šalátom a  mno-
ho iných dobrôt. 
Poniektorí k  tomu 
pridávajú aj jedlá na-
šich starých materí, pirohy 
s  rôznymi plnkami, opekance či 
makové pupáčiky. Po večeri sa naj-
mä deti nevedia dočkať darčekov, 
ktoré sú ukryté pod vianočným 
stromčekom. O zdobení vianočné-
ho stromčeka sa traduje, že tento 
zvyk pochádza z nemeckej oblasti. 
Prvá písomná zmienka o ňom však 
pochádza z Lotyšska už z r. 1510, 

odtiaľ sa preniesol ďa-
lej, čo potvrdzuje 

zápis v  kronike 
z r. 1570 v Bré-
mach. V 20. sto-
ročí sa postupne 
rozšíril takmer 
do celého sveta.

Mnohí ľudia po-
važujú za  dôležité, 

aby prežívali Vianoce 
v tradičnom duchu, ako si ich 

pamätajú z  detstva. Iní sa prispô-
sobujú súčasným trendom. Bohato 
prestreté stoly však nie sú zákla-
dom vianočnej atmosféry a pohody. 
Vianočné sviatky by sme si nemali 
nechať ničím ukradnúť, lebo pat-
ria našej rodine, našim najdrahším 
a  vzájomnému rozdávaniu lásky.
 Eva Čikelová

P red rokom som svoj vianočný 
príhovor písal priamo v Betlehe-
me. Vtedy mi hlavou vírilo, koľ-

kokrát sem prídem v nasledujúcom roku. 
Či budem mať čas znova objaviť v tomto 
meste a  jeho okolí niečo nové. A  ako asi 
väčšina z  vás tuší, rok 2020 sa pomaly 
chýli ku koncu a  ja som v  Izraeli nebol 
ani raz. Pravdupovediac, začína mi to 
už občas chýbať. 
Asi nám v  tomto roku chýbalo viacero 

vecí. Bez mnohých sme sa nejako naučili žiť, pri niektorých sme 
si zvykli, že ich už nemáme, a na niektoré sa snažíme radšej ani 
nemyslieť. 
Keď som do internetového vyhľadávača zadal slová „Vianoce 
2020“, jeden z  odkazov, ktorý na mňa vybehol, znel: „Vianoce 
budú chudobné.“ Tak som tento odkaz rozklikol, aby som zis-
til, prečo to tak je. Článok riešil finančnú otázku Slovákov pred 
sviatkami. Písalo sa v ňom, že Vianoce budú chudobné, lebo už 
ľudia väčšinou nemajú žiadne úspory. 
Chudobné Vianoce alebo skôr Vianoce ako pred 2000 rokmi? Dnes 
sa totiž pozeráme na tie prvé Vianoce až príliš romanticky, no 
ony boli naozaj ťažké a chudobné. Aj my sme pozvaní po tieto dni 
hľadať ich podstatu. Svätý Otec František v mimoriadnom Urbi 
et Orbi (požehnanie mestu a  svetu) v  marci tohto roku (mož-
no si ešte pamätáte silný obraz opusteného pápeža na prázdnom 
upršanom Svätopeterskom námestí) povedal tieto slová: „Zbrane, 
ktorými vyhráme tento boj, sa volajú modlitba a tichá služba je-
den druhému.“ 
Toto je pozvanie Vianoc spred 2000 rokov aj pre súčasnosť. Boží 
Syn prichádza v tichu, aby nám slúžil. Vianoce možno budú mu-
sieť byť po materiálnej stránke chudobné, no snažme sa, nech sú 
bohaté na blízkosť v našich rodinách, k našim priateľom a zná-
mym, i k tým, ktorých možno stretneme po prvý raz. 

Andrej Kalamen, farár

Vinšujem 
vám tieto 

vianočné sviatky, 
Pána Krista narodenie,

dobrého zdravíčka a na stôl 
chlebíčka, do duše radosti, 

do srdca svornosti. 
Anjel pokoja nech medzi 

vami prebýva a láska Krista 
Pána nech u vás 

spočíva. 

Až zvony 
ohlásia 
príchod 

čarokrásnych 
Vianoc,
zabudnite 

na všetky starosti 
a prežite ich vo 
vzájomnej láske 

a radosti!  

Chudobné Vianoce

PRÍPRAVA:

1.    Suroviny vypracujeme 
na vláčne cesto, necháme 

odpočinúť 1 hodinu v chlade.

2.             Cesto vyvaľkáme na hrúbku 
1 cm, vykrojíme z neho 

formičkami vianočné motívy, 
potrieme žĺtkom a ozdobíme 
mandľami. Odložíme na 20 minút 
na chladné miesto.

3.    Pečieme pri teplote 175 °C 
približne 20 min. Po upečení 

necháme vychladnúť, až potom 
preložíme na servírovací tanier.

PRÍPRAVA:

1.    Vo veľkej mise dôkladne 
spracujeme a spojíme maslo, 

vajcia, cukor, kandizované ovocie. 
Potom pridáme múku s práškom 
do pečiva a vypracujeme cesto.

2.             Z cesta vyformujeme 
valčeky hrubé cca 5 cm, 

rozložíme na papier na peče-
nie, potrieme žĺtkom 

a pečieme pri teplote 200 °C 
približne 20 min.

3.    Necháme vychladnúť, 
pokrájame na 1 cm hrubé 

kolieska a znovu vložíme do rúry, 
aby zružoveli aj po bokoch. 
Vychladnuté pečivo uložíme 
do uzatvárateľnej nádoby, kde vydr-
ží chrumkavé 1 mesiac.  
Bon appetit!

SUROVINY: X 100 g marcipánu 
X 200 g polohrubej múky X 80 g 
práškového cukru X 150 g masla 
X 1 lyžička PDP X štipka soli   
X 100 g lúpaných mandlí 
na zdobenie X žĺtok na potretiey 

SUROVINY: X 125 g masla  
X 6 vajec X 125 g krupicového 
cukru X kandizované ovocie 
podľa chuti (malá miska)  
X 900 g hladkej múky X 2 ks 
PDP X žĺtok na potretie

Vianočné 
marcipánky

Fekkas s kandizovaným 
ovocím

                      
Náročnosť: ľahká

Čas prípravy: 2 hodiny

                      
Náročnosť: ľahká

Čas prípravy: 1,5 hodiny

LEKÁREŇ LIBERI

Otváracie hodiny:
po-pi: 9.00 - 19.00
so: 9.00 - 12.00
ne: zatvorené

Tel.: 02/6428 5372, liberiba4@gmail.com
M. Marečka 12, Dovina pasáž, 841 07 Bratislava-DNV

MERANIE KRVNÉHO TLAKU A INDEXU TUKU PRÍSTROJOM MIXTA

Lekáreň Liberi poskytuje komplexnú lekárenskú 
starostlivosť: výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, 
individuálnu prípravu liekov, 
odborné poradenstvo, výživové 
doplnky, liečebnú kozmetiku   
a  sortiment pre zdravie a krásu.

Sviatočné 
maškrtenie

Cukor je nepriateľom nielen 
vašej hmotnosti, ale podľa 

najnovších štúdií škodí aj pleti. 
Urýchľuje jej starnutie. Americká 
dermatologička Deborah Jaliman 
to vysvetľuje nasledovne: vysoký 
obsah cukru spôsobuje jeho gly-
káciu v  krvnom obehu, napájanie 
na  bielkoviny a  následnú degra-
dáciu kolagénu v  pokožke, ktorá 
ochabne a  starne oveľa rýchlejšie. 
Ak vás  neodradí ani ukladanie tuku 
okolo vášho drieku, mala by vás od-
radiť ochabnutá pleť. Máme pre vás 
tip! Miesto sladkostí si dajte radšej 
ovocie. Alebo to nechajte na  prí-
rodu: jedinečná kombinácia huby 

hnojníka obyčajného, zázvoru, ško-
rice a cennej rastliny tinospóry srd-
colistej bude váš cukor držať celé 
Vianoce na uzde.
Budeme sa tešiť na vianočné žrebo-
vanie. 
Výherca dostane z  lekárne LI-
BERI doplnky výživy od Terezia 
company v hodnote 50 €.

Medvedie labky, vanilkové rožky, linecké koláčiky, 
griláž, kokosové guľky, šuhajdy, kysnutý štedrák, oblátky... 
To sú naše slovenské Vianoce. Vy si užívate, ale čo váš cukor?

SÚŤAŽo balíček
za 50 €

Akciu List Ježiškovi iniciova-
la pred 3 rokmi FB skupina 

Mamičky z Devínskej Novej Vsi. 
Miestny úrad MČ BA-DNV orga-
nizuje v  spolupráci s  nimi tretí 
ročník zbierky. Oslovili sme ro-
diny, s ktorými dlhodobo pracu-
jeme, aby napísali svoje priania. 
Ďakujeme za každý darček, kto-
rým pomôžete rodinám v  nú-
dzi. Pre mnohých z nich by bolo 
priam nerealizovateľné zabez-
pečiť darčeky, ktoré si ich deti 
želajú pod vianočný stromček. 
Sme radi, že aj naším a  vaším 
pričinením budú mať radostnej-
šie a šťastnejšie Vianoce.  
 MČ BA-DNV 

Vianoce oslavujeme v našom 
kultúrnom kontexte ako spomienku na narodenie Ježiša Krista, 
prisľúbeného Spasiteľa, ako symbol štedrosti, pokoja, hojnosti a sviatky rodiny.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA: 

Viete, ktorý výživový 

doplnok obsahuje 

práve túto výnimočnú 

kombináciu účinných 

látok, ktoré regulujú 

hladinu cukru v krvi? 

Nápoveď hľadajte 

v portfóliu Terezia 

company.

Vaše správne odpovede čakáme do 15. 12. 2020 na mailovej  
adrese: redakcia@mudnv.sk s označením SÚŤAŽ.  

Výherca dostane z lekárne LIBERI doplnky výživy od  
Terezia company v hodnote 50 €.  

Meno výhercu uverejníme v januárovom čísle DEVEX-u. 

Potešme na Vianoce seniorov v Devínskej a prinesme im v rámci 
celoslovenskej zbierky čo najviac škatúľ od topánok naplnených 
našou láskou!

Pripravte krabicu za dodržania hygienických opatrení a naplňte ju 
vhodnými darčekmi (drogéria, čokoláda, trvanlivé sladké a  sla-

né pečivo, káva, čaj, knihy, časopisy...). Potom škatuľu odovzdajte 
kontaktnej osobe v DNV p. Zuzane Pišťánkovej na MÚ MČ BA-DNV. 
Ďalšie informácie získate na tel. č. 
0905  362  808. Zbierka zača-
la 23. 11., definitívne končí  
6. 12. 2020. Naplnené 
škatule poputujú 
do  Domu so-
ciálnych slu-
žieb SENECIO 
a  seniorom 
z DNV.  (zp)

„Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?“

List 
Ježiškovi 
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DENOVA zveľaďuje Devínsku

Otvorená ďalšia časť 
obchvatu Bratislavy
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Z  najdôležitejších aktivít spome-
nieme čistenie detských ihrísk 
a pieskovísk, čistenie žľabov, opra-
vu odpadových košov, prípravné 
práce na jesennú výsadbu stromov 
(výkop jám, vybúranie betónu 
a  navážka novej zeminy), hraba-
nie a zber lístia, čistenie verejných 
priestranstiev, vyprázdňovania ko-
šov na  komunálny odpad a  psích 

exkrementov, vrátane dopĺňania 
nových vrecúšok. DENOVA osadila 
plánované dopravné značenia, tak-
tiež bezplatne pristavila kontajnery 
na  odvoz a  likvidáciu objemného 
odpadu v  jednotlivých častiach 
DNV pre obyvateľov podľa jesen-
ného harmonogramu.  V súčasnos-
ti pokračuje rekonštrukcia chodní-
ka na Janšákovej ulici. 

Otváracie hodiny Zberného dvora od 1. 12. 2020 na ul. M. Pišúta 5:
Od pondelka do piatka, okrem stredy  8.00 h – 15.00 h 
Streda  8.00 h – 16.00 h
Obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota  8.00 h – 13.00 h 
Nedeľa  zatvorené
Počas obdobia sviatkov 23. 12. od 8.00 – 12.00; 
24. – 26. 12. zatvorené; 28. – 30. 12. ako v pracovné dni; 
31. 12. od 8.00 – 12.00; 1. – 2. 1. 2021 zatvorené. 
Kontakt na prevádzku: Karol Berta, 0911 155 991, zbernydvor@denova.sk

ZBERNÉ MIESTO NA EISNEROVEJ 25 
je určené len na vyseparované zložky komunálneho odpadu, patria-
ce do plastových nádob spoločnosti OLO, a. s. – papier, plasty, sklo.

Otváracie hodiny Zberného miesta na Eisnerovej 25: 
Od pondelka do piatka  7.00 h – 15.00 h 
Obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota, nedeľa  zatvorené
Počas sviatkov obmedzené otváracie hodiny ako na zbernom 
dvore.

Príspevková organizácia DENOVA vykonala v  období 
od 10. 10. do 10. 11. 2020 množstvo prác, ktorými zabez-
pečuje čistejšiu a krajšiu Devínsku Novú Ves.  

Šrot park nepatrí do šrotu
Prírodná galéria Šrot 
park oslávila v novem-
bri prvé narodeniny. 

Takto pred rokom začínali 
s  výstavou 29 exponátov 

zvieracej ríše, v  súčasnosti ich 
je už 56. Za  tento krátky čas si 
našla galéria veľa verných ob-
divovateľov najmä medzi deť-
mi. Návštevy však prichádzali 

aj zo zahraničia, napr. z  Česka, 
Poľska, Ukrajiny, Rakúska, ba aj 
z  USA. Pri mnohých terénnych 
úpravách a  prekladaní exponá-
tov významne pomáhali členo-
via Dobrovoľného hasičského 
zboru DNV. Šrot park sa teší, že 
v ďalšom období poskytne svo-
jim návštevníkom zaujímavé 
dobrodružstvá s  novými expo-
nátmi.

Šéf koncernu 
Volkswagen 
(VW) Herbert 
Diess v interview 
pre časopis 
Automobilwoche 
vyhlásil, že VW bude 
masívne investovať 
do závodu VW Slovakia 
v Bratislave. 

Toto rozhodnutie priamo 
súvisí „s  ťažkým rokom“, 

lebo koronakríza spôsobila pre-
hodnocovanie potreby ďalších 
kapacít koncernu. Pôvodne sa 
mal totiž postaviť nový závod 
na  produkciu vozidiel novej 
generácie značky Superb a Pas-
sat pri tureckom Izmire. Ria-
diteľ automobilky je spokojný 
s  umiestnením na  Slovensku. 
„V  porovnaní s  Tureckom to 
neznamená žiadne nákladové 

nevýhody,“ vysvetlil. Spo-
ločnosť chcela pôvodne 
vybudovaním nového 
závodu získať väčší po-

diel na  tureckom trhu, čo 
súčasná situácia neumožňuje. 
Automobilka svoje rozhod-
nutie ohľadom novej tureckej 
fabriky niekoľkokrát odložila aj 
pre turecké vojenské operácie 
v Sýrii. V priebehu júla podpísal 
koncern s vládou SR „Spoločné 
vyhlásenie zámerov“ (Letter of 
Intent). VW v  tom období in-
tenzívne prehodnocoval svoju 
výrobu vo všetkých závodoch 
vo svete. Investícia avizovaná 
šéfom koncernu dosahuje nad 
všetky očakávania výšku až jed-
nej miliardy eur. Dozorná rada 
koncernu, ktorá zasadala 13. 
novembra 2020, tento zámer 
definitívne potvrdila.  
 (Zdroj: TASR, SITA)

Vodná nádrž bude 
slúžiť verejnosti
V kontexte plánovanej rekon-

štrukcie viacúčelovej vodnej 
nádrže na ulici Mlynská pristúpila 
mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová Ves v  uplynulom mesiaci 
k  plánovaným novembrovým 
prípravným prácam. Bolo zahá-
jené riadené vypúšťanie vody, 

po ktorom bude nasledovať úpra-
va dna a  svahov vodnej nádrže 
a  odstránenie dnových sedimen-
tov. Mestská časť plánuje areál 
vodnej nádrže po  rekonštrukcii 
využívať na  rekreačné účely, 
člnkovanie a  športový rybolov.  
 (red)

V  nedeľu 8. novembra bol 
cestovateľskej verejnos-

ti daný do  užívania malý úsek 
pri Podunajských Biskupiciach 
a  Vrakuni na  diaľnici D4. No-
vovybudovaný úsek začína 
v  priestore mimoúrovňovej kri-
žovatky Podunajské Biskupice 
(Rovinka), kde križuje preložku 
cesty I/63. Mostom prechádza 
ponad železničnú trať č. 124 

Bratislava – Komárno a  križuje 
preložku Vinohradníckej ulice 
medzi Podunajskými Biskupica-
mi a  Miloslavovom. Končí v  kri-
žovatke Vrakuňa (Most pri Brati-
slave). Z diaľnice D4 bol doposiaľ 
otvorený len veľmi krátky úsek 
s dĺžkou 4,5 kilometra medzi kri-
žovatkou Bratislava (juh) a  Po-
dunajské Biskupice (Rovinka).
 www.bratislavskykraj.sk

Posilnenie úlohy 
VW Slovakia 

Prijmeme na DOHODU ZAMESTNANCA 
do závodu SAS v DNV 

(na práce vykonávané mimo pracovného pomeru). 

Ponúkaná mzda: 5,50 € brutto/1 h + nočné príplatky, 
dvojsmenná prevádzka: ranná od 6.00 do 18.00 h, 

nočná od 18.00 do 6.00 h. Ide o nepravidelnú prácu počas 
čerpania dovoleniek a PN kmeňových pracovníkov. 

Náplň práce: triedenie odpadu (kartón, plasty). 
Vhodné aj pre dôchodcov, ideálne pre záujemcov z DNV. 

Žiadosti so životopisom zasielajte na mail: 
turanska.m@mariuspedersen.sk, 

kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489.

Marius Pedersen

Odoberá od  obyvateľov s  tr-
valým pobytom v  MČ BA-DNV 
(aj od majiteľov nehnuteľností) 
400 kg odpadu ročne zadarmo. 
Pri príchode na zberný dvor sa 
musíte vždy preukázať plat-
ným občianskym preukazom 
alebo iným dokladom, ktorý je 
dôkazom toho, že máte trvalý 
pobyt v mestskej časti BA-DNV, 
resp. tu vlastníte nehnuteľnosť, 
z  ktorej odpad vyvážate. DE-
NOVA sa snaží v  prvom rade 
o  separáciu a  triedenie typu 

odpadov, čo sa odráža aj na ob-
jeme odpadu prijímaného za-
darmo:
l prvých 100 kg na  objemný 
odpad (starý nábytok, gauče, 
sedačky, matrace...)
l prvých 100 kg na zmes sta-
vebného odpadu (zmes betó-
nu, tehál, obkladačiek, dlaž-
díc, keramiky ...)
l prvých 200 kg na  biologic-
ký rozložiteľný odpad (tráva, 
lístie, orezy stromov a  dre-
vín...)

ZBERNÝ DVOR NA ULICI M. PIŠÚTA 5

Rozhranie pre toto kolek-
tívne umelecké dielo vy-

tvoril umelec a  aktivista Olafur 
Eliasson. Projekt spolutvoria 
deti od 7 do 17 rokov nahráva-
ním odkazov hravou formou 
cez aplikáciu s  rozšírenou rea-
litou. Sú adresované politikom, 
ktorí rozhodujú o  budúcnosti 
planéty. Doposiaľ zanechalo tie-
to odkazy viac ako štvrť milióna 
osôb zo 70 krajín a  možno ich 
zdieľať na  #ListenToTheFuture. 
Druhá fáza začala symbolicky 
20. novembra, v deň výročia pri-
jatia Dohovoru o právach dieťa-
ťa, ktorý je postavený na  týchto 
základných princípoch: nedis-

kriminácia, 
najlepší záu-
jem dieťaťa, 
právo na  život, prežitie, rozvoj 
a  právo na  rešpektovanie názo-
rov dieťaťa. V  tento deň žiadal 
Olafur Eliasson politických 
lídrov a  všetkých, ktorí majú 
možnosť ovplyvniť smerovanie 
v krajinách celého sveta, aby do-
kázali, že nastupujúcu generáciu 
naozaj počúvajú. 
Deti z  Devínskej Novej Vsi, 
ktoré majú záujem sa zapojiť, si 
môžu stiahnuť aplikáciu Earth 
Speakr alebo navštíviť stránku 
www.earthspeakr.art/sk.
 (jv)

Buď hlasom Earth Speakr!
Projekt Earth Speakr je súčasťou sprievodného 
programu počas nemeckého predsedníctva 
v Rade Európskej únie v 2. polroku 2020.
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MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
na Slovensku
Istrijská 68, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/20 49 31 02
Mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs

Otváracie hodiny 1. november – 31. marec:
Utorok – piatok  11.00 – 16.00 
Sobota – nedeľa  – pondelok zatvorené

STÁLE EXPOZÍCIE:  
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU a V DEVÍNSKEJ 
NOVEJ VSI

Kultúrno-spoločenské aktivity
ISTRA CENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

13. 12. 2020 o 16.30 h
PRVÝ AKO ANJELIK 
Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo 
Dunajka.
Milé deťúrence, vitajte v advente 
a s anjelmi sa zahrajte, krásnymi príbehmi 
vianočný stromček vyzdobte. Vianoce sú 
predo dvermi a adventný kalendár sme ani 
nenačali. Lenže tento náš anjelský nie je 
čokoládový, ale plný príbehov! 
Miesto: veľká sála Istra Centra

12/2020                                                          POZVÁNKY 15

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

Otváracie hodiny:
Utorok  9.00 – 17.00 
Štvrtok  9.00 – 17.00

STÁLA EXPOZÍCIA

Ekocentrum – TIK-DNV
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 0917 164 215  
Mail: info@tikdnv.sk, ww.tikdnv.sk

Otváracie hodiny:
pondelok  – piatok 9.00 – 17.00 h

MIESTNA KNIŽNICA 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Istrijská 6, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 51 90  
Mail: kniznica@istracentrum.sk 

Otváracie hodiny:
PONDELOK: 12.00 – 18.00
STREDA:  12.00 – 18.00
ŠTVRTOK:  12.00 – 18.00
PIATOK: 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 

n Dám do prenájmu uzavretú garáž v suteré-
ne bytového domu. Tel.: 0905 587 946. 

OBČIANSKA INZERCIA

Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. o. 
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 537 581 
Mail: dtv@swanmail.sk

PREMIÉRY PROGRAMOV NA DTV

Pondelok  Kreslo pre hosťa
Streda       Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV, 
pozvánky na kultúrne, športové a spoločenské 
podujatia

Zm
en

a 
pr

og
ra

m
u 

vy
hr

ad
en

á!

Spomienka
Pred tromi rokmi 2. 12. 2017 nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko JÁN HEROLD. 
Venujte mu, prosím, tichú spomienku 
a malú modlitbu. Ďakujeme. 

Smútiaca manželka, dcéry 
s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

MVDr. LEPEŇ Ľubomír
MVDr. Hronec Milan
MVDr. Čontofalská Vladimíra
MVDr. Bieleková Iveta

Ordinačné hodiny:
pondelok – štvrtok: 10.00 – 19.00
piatok:  14.00 – 19.00

DN-VET Istrijská 17, BRATISLAVA 841 07, mail: dnvetsro@gmail.com, tel.: 02/64 538 591

DN-VETDN-VET Istrijská 17Istrijská 17

Veterinárna 
ambulancia

Aktuálny ročník 2020/21 je  
v regionálnom futbale špecifický. 
Po jeho skončení sa bude realizovať 
zásadná reorganizácia, ktorá 
pomieša zoznam účastníkov 
v jednotlivých súťažiach.

Názorný prehľad ukazuje, ako by vyzeralo 
obsadenie súťaží pre nasledujúci ročník, 
ak by sa postupovalo podľa aktuálneho 

postavenia v tabuľkách. Zloženie môžu ovplyvniť 
aj iné faktory, niektoré kluby sa neprihlásia, nie-
ktoré nemusia spĺňať podmienky. Ide o teoretic-
ký model, rozhodne poradie mužstiev na konci 
sezóny. Tabuľky sa môžu vyhlásiť za konečné, len 
ak sa odohrá aspoň polovica sezóny, a to sa ešte 
v tejto chvíli nestalo. 
DRUHÁ LIGA – druhá najvyššia súťaž má 
momentálne 15 účastníkov. Na  konci sezóny 
z  nej vypadávajú traja, z  tretích líg postupujú 
štyria. Podľa súčasného stavu by vypadli Poprad, 
Slovan B a Žilina B. Postupovali by Rohožník 
(tretia liga Bratislava), Myjava (tretia liga Západ), 
Rakytovce (tretia liga Stred) a Humenné (tretia 
liga Východ).
TRETIA LIGA –  na tejto úrovni dôjde od se-
zóny 2021/22 k výrazným zmenám. Hrať sa už 
nebude v štyroch skupinách, ale len v dvoch – zá-
padnej a východnej a súťaž kompletne prejde pod 
patronát Slovenského futbalového zväzu. Tretia 
liga Západ – obsadenie: Bratislavský futbalový 
zväz – 3 tímy, Západoslovenský futbalový zväz 
– 10 tímov, Stredoslovenský futbalový zväz – 3 
tímy. 

Zoznam tímov: Žilina B (SsFZ, vypadávajúci 
z II. ligy), Slovan Bratislava B (BFZ, vypadávajú-
ci z II. ligy), Inter Bratislava, Malacky (oba BFZ), 
Zlaté Moravce – Vráble B, Malženice, Beluša, 
Marcelová, Častkovce, Považská Bystrica, Nové 
Mesto nad Váhom, Šaľa, Lednické Rovne, Kalná 
nad Hronom (všetky ZsFZ), Martin, Krásno nad 
Kysucou (oba SsFZ).
Majstrovstvá regiónu / štvrtá liga – po novom sa 
stanú Majstrovstvá regiónu v Bratislave najvyš-
šou regionálnou súťažou,  na východe sa zacho-
vá názov štvrtá liga. Pozostávať bude zo štyroch 
skupín, ako to teraz poznáme v prípade tretej ligy. 
Účinkovať v nej budú tímy, ktoré sa na základe 
tabuľkového postavenia nedostanú zo súčasnej 
tretej ligy do novovytvorenej a doplnia ich naj-
lepší terajší štvrtoligisti. Majstrovstvá regiónu 
Bratislava a Západ ako aj IV. liga Východ budú 
mať po  16 účastníkov. Majstrovstvá regiónu 
Stred budú mať 14 účastníkov. Hraničná čiara 
pôjde v  strede Slovenska. Majstrovstvá regiónu 
Bratislava – obsadenie: tímy súčasnej III. ligy 
Bratislava, ktoré nepostúpia do  novovytvorenej 
tretej ligy Západ, doplnené tímami zo štvrtej ligy. 
Posledný tím súčasnej tretej ligy zostúpi, teda 
nebude zaradený do nových Majstrovstiev regió-
nu, ale do novej štvrtej ligy (v skutočnosti piata 
najvyššia súťaž). Zoznam tímov: Senec, Rovinka, 
Pezinok, Most pri Bratislave, Rača, Ivanka pri 
Dunaji, Bernolákovo, Tomášov, Dunajská Luž-
ná, Báhoň, Rusovce, Kalinkovo (súčasná III. liga 
Bratislava), Nová Dedinka, Vrakuňa, Láb, Jaku-
bov (súčasná IV. liga Bratislava).

 Ing. Marián Spišiak

Aktuálne o dianí vo futbale

Fotofórum
2020

Milí čitatelia, 
aby sme mohli uverejniť v  mesačníku 
DEVEX oznam o  narodení vášho dieťaťa, 
uzavretí sobáša, úmrtí, príp. výročí úmrtia, 
potrebujeme v  zmysle Zákona o  ochrane 
osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pri spraco-
vaní osobných údajov váš súhlas.
Príslušné tlačivo sa nachádza 
na www.devinskanovaves.sk. 
Po  jeho vyplnení a  podpísaní ho môžete 
zaslať na mail redakcia@mudnv.sk. 
Nezabudnite pripojiť aj text oznamu, príp. 
fotografiu. Uverejnenie oznámení nie je 
spoplatnené.
Spoplatnené služby redakcie DEVEX
Uverejníme aj vašu plošnú, príp. riadkovú 
inzerciu podľa schváleného cenníka, ktorý 
nájdete spolu s  objednávkovým formulá-
rom na: www.devinskanovaves.sk
Tel. kontakt: 0940 605 285; 
mail: inzercia@mudnv.sk

Tradičný silvestrovský 
výstup na Devínsku Kobylu 

31. 12. 2020 o 9.30 h 

Deviaty ročník silvestrovského výstu-
pu na Devínsku Kobylu organizuje 

Istra Centrum v  spolupráci s  turistickým 
klubom AŠK Inter Bratislava. Podujatie 
je vhodné pre všetky vekové kategórie. 
Heslo skalných turistov znie: „Pre turisti-
ku nejestvuje nevhodné počasie, iba zle 
oblečený turista“. To znamená, že výstup 
sa bude konať, podobne ako sa to dialo 
v minulosti, za každého počasia. Oficiál-
ny zraz je plánovaný pred budovou Istra 
Centra. Zaregistrovaní účastníci dostanú 
na Devínskej Kobyle spomienkový dar-
ček. Podujatie sa bude konať iba v prípa-
de, ak to umožnia platné protipandemic-
ké opatrenia, v čo všetci dúfame. (red)

Výstavu fotografií Fotofórum organizuje už po dva-
násty raz Slovenské národné múzeum – Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku v spolupráci s kul-
túrnym zariadením Istra Centrum v DNV. 

Na webovom portáli www.fotoforum.istracentrum.sk 
účastníci prezentovali a hodnotili všetky fotografie. Vý-
stava je prehliadkou vybraných fotografií.

Výstava Fotofórum v Mú-
zeu kultúry Chorvátov 

na Slovensku v Devínskej 
Novej Vsi je otvorená pre 

verejnosť v čase otváracích 
hodín od 18. novembra 
do 4. decembra 2020.

MIMORIADNY ODVOZ 
biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad
OLO, a. s., mimoriadne zabezpečí ešte 
jeden odvoz biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu zo záhrad (BRKO) 
v mesiaci december. Žiadame všetky do-
mácnosti zapojené do zberu BRKO v  ob-
dobí od 1. 12. do 11. 12. 2020 vyložiť 
hnedé nádoby v  zmysle harmonogramu 
odvozu BRKO realizovaného v r. 2020. 
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Susedský advent vo štvrtom obvode

Sprav zSprav z  DNVDNV  svojsvoj  DMVDMV

ZVEĽADENÉ 
PROSTREDIE

Trvalý pobyt si vybavíte jednoducho na Miestnom úrade MČ BA-DNV alebo elektronicky na www.slovensko.sk.

ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

PREDŠKOLSKÁ 
A ŠKOLSKÁ POVINNÁ 

DOCHÁDZKA

SOCIÁLNE SLUŽBY 
SENIOROM

PARKOVACIA 
POLITIKA

SOBÁŠEPRÍSPEVOK PRI 
NARODENÍ 

DIEŤAŤA

1 2 3 4 5 6 7

LEGALIZÁCIA POBYTU V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI  A JEJ VÝHODY

www.devinskanovaves.sk 

Blíži sa adventný čas a s ním spojené aktivity, na ktoré sa každý 
rok tešíme. Tento rok je situácia iná, všetci musíme rešpek-
tovať karanténne obmedzenia, ktoré nám neumožňujú zor-

ganizovať nenahraditeľné podujatie „Vianočná ulička“, no napriek 
tomu chceme vytvoriť kvalitný alternatívny program. Naša MČ BA-
DNV sa spojila s ostatnými mestskými časťami Bratislavy IV (Devín, 

Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica) s ideou spoločné-
ho veľkého vianočného programu pre miestne médiá pod názvom 
Susedský advent 2020. Pôjde o 5 hodinové vysielanie, v ktorom kaž-
dá mestská časť dostane vyhradený čas. O  čom konkrétne tento 
program bude, to sa už nechajte prekvapiť v priamom prenose cez 
DTV a online na FB (Devínska Nová Ves – oficiálna stránka). (red)


